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nyugdíjas. A „centenáriumi évkönyv”-ben és a 120 éves évfordulóra kiadott emlékkönyv-
ben is szerepel Krúdy Mária neve.20 

A második világháború alatt, mint írja „A rakparton szorongtunk az óvóhelyen, nem 
hallatszott le a géppisztoly ropogása […]. Lakásom és könyveim elpusztultak, sok szép, ritka 
példány, köztük néhány apám keze vonásaival. A könyvek azóta egy könyvállványt töltöttek 
meg, és már elborítanak mindent. Az új kiadások szépségével nem lehet betelni; az előszók 
apám helyét jelölik meg a magyar irodalomban. Utca viseli a nevét. Szobor leleplezésén ál-
lunk. Az emléktábla-avatáson arról beszélek, miként keresem mindenütt apám emlékét. Még 
Podolinba is eljutottam […]. Balatonfüreden a Szanatóriumban próbálták apámat meggyó-
gyítani, emléktábla emlékeztet reá. (Nagyon fájt, hogy nem hívtak meg a leleplezésre.)” 

Ma Óbudán Krúdy Gyula egykori lakóházában található a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum, amely természetesen Krúdy-emlékhely is, néhány szobában lát-
hatjuk bútorait, személyes tárgyait, és sok fényképet róla és Krúdy Máriáról is.

Krúdy Mária haláláról a Magyar Nemzet 1973. január 20-i száma Halálozás című rovatá-
ban ezt olvashatjuk: „Hosszú szenvedés után elhunyt Krúdy Gyula leánya, Mária. Minden 
külön értesítés helyett a gyászoló család.” Ennyi! Nem írják, mikor halt meg, és hogy mikor 
és hol lesz a temetés. A. G. [Antal Gábor] nekrológja a Magyar Nemzet 1973. január 21-i 
számában látott napvilágot.

Élete és munkássága példaértékű, ezért kell a jeles pedagógusra emlékeznünk!
Gráberné Bősze Klára

20 Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola centenáriumi évkönyve 1884–1984. 171.; 120 év. A Hunfalvy 
János Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve. Bp., 2005. 231

* A jeles pedagógus emlékdomborművét, Nagy Benedek szobrászművész alkotását, 2017. november 11-én 
helyezték el Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének utcai homlokzatán, 
a Múzeumi Panteonban. E megemlékezés ezen az ünnepségen hangzott el.

Radetzky tanár úrról*
Radetzky Jenő ízig-vérig pedagóguscsaládból származott: nagyapja a Bácskában oskola-
mester, édesapja, Radetzky Dezső az akkor még Fejér megyéhez tartozó Tárnokon, majd 
Székesfehérváron volt tanító. Elsőként az édesapa érdeklődése fordult a madarak felé: a 
Magyar Madártani Egyesület tagjaként alapította a dinnyési Madárvártát az 1920-as évek-
ben. Marosi Arnold igazgató a székesfehérvári múzeumban tiszteletbeli múzeumőrré ne-
vezte ki, rábízta a természettudományi gyűjteményt.

Radetzky Jenő Tárnokon született 1909-ben. Előbb Budán a Werbőczy Gimnáziumban 
tanult, majd Székesfehérváron a Ciszterci Gimnáziumban érettségizett. Kora reggelenként 
együtt utazott a személyvonat tanulókocsijában a szomszédos Martonvásárról szintén bu-
dai középiskolába járó Gunda Bélával. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1932-ben 
szerzett természetrajz‒földrajz szakos diplomát. A nagy gazdasági világválság idején az 
állástalan diplomások számát gyarapította. Édesapja vezette be a madártani kutatásokba. 
Előbb a székesfehérvári múzeum díjtalan gyakornoka. Madárkataszter a Velencei-tóvidék-
ről című munkáját a múzeum jelentette meg 1936-ban. 1937-től Székesfehérváron az Állami 
Ybl Miklós Reálgimnázium, majd iskolájának az 1950-ben államosított Ciszterci Szent Ist-
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ván Gimnáziummal történt összevonása után kialakult József Attila Gimnázium tanára, a 
biológia megyei szakfelügyelője. Utóbbi minőségében a móri, bicskei, sárbogárdi, enyingi, 
dunaújvárosi középiskolák biológiatanárait is megnyerte a természet- és madárvédelem 
ügyének.

A második világháborúban elpusztult diny-
nyési Madárvárta utódaként 1955-ben megalapí-
totta az agárdi Chernel István Madárvártát, az 
István Király Múzeum „természettudományos 
kiserődjét”. A Madárvártán nyaranként diáko-
kat nevelt a madarak, a természet szeretetére, 
megbecsülésére, védelmére, tudományos kuta-
tókat, madárbarátokat fogadott, segített. Kez-
deményezésére több területet is védetté nyilvá-
nítottak Fejér megyében, ahol néhány év alatt 
megszaporodtak a védett madarak (pl. a Velen-
cei-tavi madárrezervátum, a sárszentágotai szi-
kes táj, a nádasdladányi, abai, sárszentmihályi, 
seregélyesi, szabadbattyáni és a mohai kastély-
park). 1964-ben megalakította a Fejér Megyei 
Madárbarátok Körét, amelynek működése szin-
te az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Szerepet 
vállaltak a madarak védelmében, téli etetésében, 
megszámlálásában, tudományos kutatásában és 
az ismeretterjesztésben. Nyaranta a Madárvár-
tán nevelkedett diákokból számosan a termelő-
szövetkezetek, állami gazdaságok vezető agrár-
szakemberei lettek, akik egy-egy zsák madárele-

séggel: kölessel, napraforgóval támogatták munkáját. Telente gyakran láthattuk őt, amint 
kerékpárjával számos csomagot, madáreleséget vitt a postára, a madárbarátoknak küldte 
szét. Levélhagyatékában sok száz levélben olvasható a madárbarátok köszönete. Arról is 
beszámolt, hogy környékükön, milyen eredményeket értek el a madárvédelemben. Számos 
tanulmánya, cikke jelent meg a megyei és az országos folyóiratokban (Természet Világa, 
Búvár, Élet és Tudomány). A Fejér Megyei Hírlapban évtizedeken keresztül olvashattuk iz-
galmas terepi tudósításait a madarak vonulásáról, a védett fajok számának alakulásáról, a 
Madárvártán folyó munkáról. Az Ybl Miklós, majd a József Attila Gimnázium évkönyvei-
ben a természet- és a madárvédelemről közölt tanulmányait diákok (szülők és tanártársak) 
generációi olvashatták. Az 1960-as években iskolánk több tanáráról is azt tartottuk, hogy 
főiskolán, egyetemen is megállnák a helyüket. Közéjük tartozott Radetzky tanár úr is. Saj-
nálatos, hogy az akkor Székesfehérváron működő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 
nem válhatott főiskolává, ahol Radetzky Jenő biológiatanárként oktathatott volna.

Az iskola folyosóinak egyik vitrinében Radetzky tanár úr kiállítást rendezett a Velen-
cei-tó madárvilágáról. Az óraközi szünetekben a nemeskócsagban, kanalasgémben, szár-
csákban, vadkacsákban gyönyörködhettünk. 1968 őszén a földszinti vitrinekben Tokodi 
Mária tanárnőnek, iskolai könyvtárosnak segítettem berendezni az iskolamúzeumot. Ki-
tettük azokat a fényképeket, amelyeken iskolánk tanulói mesterséges madárodúkat helyez-
nek ki a martonvásári kastélypark fáira. Az éppen arra járó Radetzky tanár úrnak mu-
tattam a fényképeket, amire ő: „A legszemélyesebb munkám!” szavakkal reagált. Sok száz 

Radetzky Jenő székesfehérvári
emlékdomborműve
(Lukács Károly felvétele)
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előadást tartott témáiról középiskolákban, diákotthonokban, művelődési házakban, de 
munkahelyeken, üzemekben is. Témáival az akkor még gyerekcipőben járó környezetvé-
delmet népszerűsítette. Úgy tartotta, hogy munkájával a hazafi as nevelést, a hazaszeretet 
elmélyítését szolgálja, hiszen a természeti környezet, a növény- és állatvilág, benne a ma-
darak a haza elidegeníthetetlen összetevői, alkotórészei.

Radetzky tanár úr számomra példaképpé vált. Az 1976-ban Velencén rendezett Fejér 
megyei honismereti tábor diákjaival meglátogattuk őt a Madárvártán. Ott említette ne-
kem, hogy ő a terep embere, nem a krétaszagú biológiáé. Példájára kibéreltem egy hajót, 
fedélzetén öreg halászokkal és a Velencei-tó utolsó tőkés halászati nagybérlőjével, Tóth 
Kálmánnal együtt bejártuk az egész tavat: diákjainkkal ők ismertették meg közelről a Ve-
lencei-tó síkvizeit, csatornáit, úszó lápszigeteit, nádasait, helyneveit. Egy alkalommal egy 
időpontban tartottunk előadást Fehérváron, a Vasvári Pál Gimnáziumban. Az előadás 
után együtt ballagtunk hazafelé. Jenő bácsi a biciklijét tolva arról beszélt, hogy ő azért 
becsüli szakmámat, a néprajzot, mert az ugyanúgy a terephez kötött, mint az ornitológia. 
Tavasztól őszig két napnál többet nem bírt ki Fehérváron Gáz utcai családi házában: hívo-
gatta őt a Madárvárta, várták őt kedves madarai.

Pedagógiai és természettudományos tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték 
el: Chernel István-emlékérmet, Pro Natura Emlékérmet, Bugát Pál-díjat, Ifj úsági Díjat ka-
pott. 1972-ben Székesfehérvár díszpolgárává avatták. Fejér Megye Közgyűlése 1992-ben a 
Fejér megye díszpolgára kitüntető címet posztumusz adományozta Radetzky Jenőnek.

Lukács László

Történeti oktatási segédkönyv
és riportkötet Levelekről

Levelek Szabolcs megyei település írásos említésének 950. évfordulójára a nagyközség ön-
kormányzatának megbízásából 2017-ben rangos kiadvány jelent meg. A könyv írói és szer-
kesztői tanárok: Borsodi László történelem szakos tanár, nyugdíjas iskolaigazgató és Dávid 
József földrajz szakos tanár, nyugdíjas szakfelügyelő. A Levelek nagyközség történetéből 
című kiadvány egy 1998-ban megjelent oktatási segédanyag átdolgozott kiadása. A szerzők 
a részletekre és fi lológiai pontosságra érzékeny pedagógusokként igyekeztek összegyűjteni 
minden lehetséges információt a község történetére és természeti adottságaira vonatko-
zóan. Történelmi és természetrajzi ismeretterjesztést kívántak végezni, céljuk az olvasók 
helyi identitástudatának gazdagítása is volt.

Levelek, a Nyíregyházától 20 km-re, keletre fekvő település nevét 1067-ben egy átiratban 
fennmaradt oklevélben említik. A község legkorábbi építészeti emléke a XIII. században 
épült római katolikus műemlék templom. A templomkapu feletti gótikus fülkében Szent 
Antal barokk szobra áll, a jobb oldalhomlokzaton 1959-ben kőkeretes késő gótikus kapu 
került elő. A XVIII–XIX. században Levelek lakosságának jelentős része görögkatolikus 
volt. A görögkatolikus vallás dominanciája a török uralmat követő évtizedekben rácok és 
ruténok betelepítésének következtében erősödött meg. A reformáció terjedése a XVI. szá-
zad végére tehető a településen, a katolikus templomot 1597-ben foglalták el a protestánsok, 
az épület 1722-ben került vissza a katolikus egyház birtokába.


